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ت ـك ـثــر الـ ــدراسـ ــات ال ـص ـحــاف ـيــة واألم ـن ـي ــة
لـ ـلـ ـح ــرك ــات واالتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات اإلس ــامـ ـي ــة
الـتــي غــالـ ًـبــا مــا ُرب ــط نـشــوؤهــا وت ـطــورهــا بــالـعــوامــل
ال ـج ـيــوبــول ـي ـت ـي ـك ـيــة .وقـ ــد ق ــام ــت هـ ــذه الـ ــدراسـ ــات
بالبحث الدائم عن مصادر تمويل الحركات من
جـهــات خــارجـيــة لـفـهـمـهــا ،بـيـنـمــا تـقــل الــدراســات
ال ـس ــوس ـي ــول ــوج ـي ــة الـ ـت ــي ت ــرب ــط ت ـح ـل ـيــل م ـض ـمــون
ن ـصــوص ه ــذه ال ـحــركــات بـمـقــابــات مــوسـعــة مــع
قـ ـي ــاداتـ ـه ــا ،وب ــال ـس ـي ــاق االج ـت ـم ــاع ــي وال ـس ـي ــاس ــي
المحلي المرافق لها والمؤثر فيها.
ُيـعـتـبــر كـتــاب سـعــود الـمــولــى مــن هــذه الــدراســات
القليلة التي رصدت أشكال السلفية وجماعاتها
* أستاذ علم االجتماع ،الجامعة األميركية في بيروت ،لبنان.

كحالة سوسيولوجية  -سياسية من قبيل التجذر
الراديكالي في المعارضة والممانعة(.)1
يبدأ الكتاب بإطار النظري مهم حول المسألة الدينية
وعـلــم اجـتـمــاع الــديــن ،وكـيــف غلبت عـلــى هــذا العلم
رؤيــة للدين على أنــه ظــاهــرة فرعية قشرية؛ مجرد بنية
فــوقـيــة لـيــس لـهــا ســوى أهـمـيــة اجتماعية ثــانــويــة ،حيث
ستجعله الـحــداثــة شي ًئا مــن مخ ّلفات الـمــاضــي .وهــذا
االن ـح ـي ــاز ج ـع ــل ك ـث ـي ـ ًـرا م ــن الـ ــدراسـ ــات ت ـف ـهــم ظ ــاه ــرة
ال ــرادي ـك ــال ـي ــة األص ــول ـي ــة اإلس ــام ـي ــة ع ـل ــى أن ـه ــا ظ ــاه ــرة
عــدم ـيــة وخ ـ ــارج ال ـت ــاري ــخ ول ـي ــس ل ـهــا ف ـهــم اج ـت ـمــاعــي
وال سياسي .وهــذا فحوى الجدل ً
مثل بين الباحثين
المرموقين الفرنسيين ألفييه روا ورد فرانسوا بورغا.

Professor of Sociology, American University of Beirut, Lebanon.
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م ــا قـ ــام ب ــه ال ـم ــول ــى ه ــو ع ـم ـل ـيــة م ـتــأن ـيــة ب ـمــوض ـعــة
نظرية وتاريخية للوجود السلفي اللبناني ضمن
سياق السلفية العربية التقليدية (وخاصة الوهابية
وال ـســوريــة) ومــدارس ـهــا وت ـيــارات ـهــا ،وف ـكــك الـصـلــة
الغامضة والملتبسة بــالـتـيــارات السلفية الجهادية
الـنــاشـئــة والـنــاشـطــة مـنــذ  11أيـلــول/سـبـتـمـبــر .2001
فالسلفية ،كحركة إصالحية ،نشأت ليس فقط في
السعودية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب،
بـ ــل أيـ ـ ًـضـ ــا فـ ــي م ـص ــر مـ ــن خ ـ ــال ال ـش ـي ــخ مـحـمــد
عـبــده .وقــد بــدأت إصــاحـيــة ألنـهــا واجـهــت واقـ ًـعــا
معينة.
دينيا مـتـجـ ً
ً
ـذرا نحو التطرف فــي اتـجــاهــات ّ
ويـسـتـشـهــد الـمــولــى بـمــا كـتـبــه الـشـيــخ مـحـمــد عـبــده
فــي أواخ ــر ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر مـقــالـتــه «مـتــى ولــع
رائجا
المسلمون بالتكفير والتفسيق» الــذي كــان ً
آن ـ ــذاك ،وقـ ــال ف ـي ـهــا« :إن أصـ ـ ًـا ثــاب ـ ًتــا م ــن أص ــول
اإلس ــام هــو الـ ُـبـعــد عــن الـتـكـفـيــر ،هـ ّـا ذهـبــت إلــى
وعرف من قواعد أحكام
ما اش ُتهر بين المسلمين ُ
دينهم وهو :إذا صدر ٌ
قول من قائلٍ يحتمل الكفر
مــن مــائــة وجــه ويحتمل اإليـمــان مــن وجــه واحــد،
ُح ِم َل على اإليمان ،وال يجوز حمله على الكفر!
تسامحا مع أقوال الفالسفة والحكماء
رأيت
فهل َ
ً
أوس ــع م ــن ه ــذا؟ وه ــل يـلـيــق بــالـحـكـيــم أن يـكــون
من الحمق بحيث يقول قـ ً
ـول ال يحتمل اإليمان
من وجه واحد من مائة وجه؟!» (ص  .)53يتفق
الـمــؤلــف مــع عـبــد الــرحـمــن الـحــاج عـلــى أن هناك
مجموعة من السمات التي يتصف بها الخطاب
الـسـلـفــي ،كــاالنـتـقــائـيــة ،حـيــث يـجــري الـتــركـيــز على
جـ ــزء م ــن ال ــدي ــن ل ـي ـغ ـطــي الـ ـبـ ــاقـ ــي()2؛ ف ــاب ــن تـيـمـيــة
الصوفي وابن تيمية الفيلسوف يغيبان بينما يظهر
فـقــط ابــن تيمية «الـسـلـفــي» ال ــذي كـ ّفــر الـ ِـمـلــل غير
الـسـ ّنـيــة فــي سـيــاق مـعـ ّـيــن .فـهــذا الـخـطــاب السلفي
المتحول وغير المستقر مر في ثالثة أطوارً :
أول،
مرحلة التأسيس ،حيث تختلط البواعث السياسية
واالجتماعية لتحفيز مؤسسي الخطاب السلفي،
احتجاجيا
فيولد الخطاب السلفي بوصفه خطا ًبا
ً
إص ــاح ـ ًـي ــا ج ــذر ًي ــا؛ ث ــان ـ ًـي ــا ،مــرح ـلــة االس ـت ـق ــرار ،إذ

يـتـحــول الـخـطــاب السلفي بـعــد تأسيسه إلــى إرث
فكري له رمــوزه ومراجعه «العلمية» (ومــن أهمها
الشيخ ناصر الدين األلباني) ،وتولد قناعات أكثر
وأخيرا،
واقعية لدى أصحاب هذا الخطاب؛ ثالثًا
ً
مــرحـلــة ن ــزع ال ـس ـيــاقــات ،حـيــث يـتـحــول الـخـطــاب
السلفي بالتدريج إلى خطاب ديني صرف يسعى
للحفاظ على شرعية الجماعات المستفيدة منه
والمؤمنة به ،ويصبح خطا ًبا
مدرسيا تقليد ًيا(.)3
ً

إلدراك االنـ ـتـ ـش ــار ال ـس ـل ـف ــي فـ ــي ج ـم ـي ــع أص ـق ــاع
ال ـع ــال ــم ،ي ـجــب تـحـلـيـلــه ســوس ـيــولــوجـ ًـيــا م ــن أجــل
معينة .من هنا أهمية تخصيص
فهمه في سياقات ّ
الكاتب با ًبا لشرح التاريخ والوضع االجتماعي-
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ل ـم ــدي ـن ــة طـ ــرابـ ـلـ ــس ،مـ ـه ــد ال ـح ــرك ــة
السلفية ،بل الحركات اإلسالمية كلها ،في لبنان.
ك ـمــا أن ــه رك ــز ع ـلــى ك ـيــف ســاه ـمــت االع ـت ـق ــاالت
الـتـعـسـفـيــة وال ـت ـعــذيــب الـمـمـنـهــج (ب ـح ـســب تـقــريــر
ل ـج ـن ــة األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ل ـم ـن ــاه ـض ــة ال ـت ـع ــذي ــب –
تشرين األول /أكتوبر  )2014فــي أقبية السجون
المكتظة وفــروع الـمـخــابــرات اللبنانية فــي صعود
سلفية عنيفة .وبهذا المنهج (تقديم أهمية الحالة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة) هـ ــو ب ــذل ــك قـ ــد خ ـط ــا خ ـط ــى هــانــا
أرن ــدت فــي فـهـمـهــا ظــاهــرة ال ـع ـنــف( ،)4بــاعـتـبــار أن
هذا العنف ال يحفزه منطق أو أفكار ،بل تحفزه
الشروط االجتماعية والسياسية التي ترافقه.

***

نجح المولى في الكشف عن خبايا تطور السلفية
في المنطقة ،وخاصة لجهة عالقاتها بالحركات
اإلس ــام ـي ــة األخ ـ ــرى وك ـس ــر كـثـيــر م ــن الـتـنـظـيــرات
ال ـت ـب ـس ـي ـط ـيــة ال ــرائـ ـج ــة ذات ال ـن ـ َف ــس ال ـم ــؤام ــرات ــي
واألمني .وفي ما يلي ست نقاط أرى أنها جديرة
بأن يسلط الضوء عليها:

ً
أول ،ل ـي ـســت ال ـس ـل ـف ـيــة الـ ـي ــوم ك ـت ـلــة صـ ـم ــاء ،بــل
هـنــاك مــوجــات انـشـطــاريــة أفـضــت إلــى عــدد كبير
م ــن االت ـج ــاه ــات :م ـن ـهــا ال ـت ـق ـل ـيــدي ال ـتــاري ـخــي أو
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األث ــري أو الـعـلـمــي ،ومـنـهــا اإلصــاحــي الــوطـنــي،
وم ـن ـه ــا ال ـن ـه ـض ــوي ،وم ـن ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــي ال ـح ــرك ــي،
وال ـج ـهــادي الــوط ـنــي ،ومـنـهــا الـتـكـفـيــري الـنـظــري،
وم ـن ـه ــا ال ـت ـك ـف ـي ــري ال ـم ـس ـل ــح ،وم ـن ـه ــا ال ـج ـه ــادي
ال ـس ـل ـفــي األم ـم ــي .والـ ـع ــودة ال ــدائ ـم ــة إل ــى أف ـكــار
ابــن عـبــد الــوهــاب وابــن تيمية لفهم التمفصالت
الفكرية الجديدة الحاضرة تطمس ديناميات هذه
الـتـفــرعــات أكـثــر مـمــا تـفـســرهــا .وهـنــا يتفق المولى
مــع عـبــد الــرحـمــن ال ـحــاج عـلــى أن تــأكـيــد الـسـيــاق
االجـتـمــاعــي بــاعـتـبــاره الـمــو ّلــد األســاســي للسلفية،
ولـيــس الـسـيــاق الــديـنــي وال الـسـيــاق الـسـيــاســي()5؛
ستدعى كلغة للتعبير عنه ،كما تُستدعى
فالدين ُي
َ
ال ـس ـي ــاس ــة ل ـل ـت ـحــول إلـ ــى م ــوق ــف ع ـم ــوم ــي .وم ــن
خـ ــال الـ ـم ــزج ب ـي ــن ال ـس ـي ــاق ــات ال ـث ــاث ــة (ال ــدي ـن ــي
واالج ـت ـمــاعــي وال ـس ـيــاســي) تـتـحــول الـسـلـفـيــة إلــى
أيديولوجيا .كما أنه يتفق مع نواف القديمي في
اعـتـبــار أن الـمـمــارســة بـشـكــل مـمـتــاز هــي المنتجة
لــأف ـكــار ف ــي ال ـحــالــة ال ـس ـل ـف ـيــة( .)6ل ــذا ،ف ــإن تــأثـيــر
االن ـت ـفــاضــات ال ـعــرب ـيــة حــاســم ف ــي ال ـت ـســريــع لـيــس
فقط في النقل من سلفية السياسية إلــى حركية،
ب ــل أي ـ ًـض ــا ف ــي ال ـق ـبــول بــال ـت ـحــزب ،ب ـعــد ع ـقــود مــن
تكفيره .وهـنــا أعتقد أن المولى لــم يعط األهمية
المستحقة للتجربة السلفية المصرية ،وبالتحديد
ت ـجــربــة ح ــزب ال ـن ــور ال ــذي ج ــرى ف ــي أث ــر إنـشــائــه
اس ـت ـح ــداث حـ ــزب س ـل ـفــي ف ــي ال ـي ـم ــن ،ومـ ــن ثــم
تونس()7؛ فانتقل جزء من التيارات السلفية على
األق ــل مــن االكـتـفــاء بــاسـتـخــدام وسـيـلـ َتــي التصفية
والتربية إلى إضافة الفعل السياسي(.)8

إ ًذا الـ ـسـ ــؤال ال ـ ــذي ي ـط ــرح ن ـف ـس ــه هـ ــو :ه ــل سـيـسـيــر
بـعــض الـسـلـفـيـيــن بــاتـجــاه حــداثــة مــن دون أن ي ــدروا؟
وهـنــا أستحضر كـتــاب إيــرنـســت تخولتش ،الالهوتي
وع ـ ــالِ ـ ــم االجـ ـتـ ـمـ ــاع األلـ ـمـ ــانـ ــي ورفـ ـيـ ــق م ــاك ــس ف ـي ـبــر
الــذي اعـتـبــر أن الـحــداثــة مــرت مــن غـيــر أن يــدري بها
الـبــروتـسـتــانــت( ،)9فـ ُـهــم حـضــروا الـشــروط الموضوعية
لـتـطــور الــرأس ـمــال ـيــة وال ـح ــداث ــة .وإن ــي إذ أؤك ــد كـلـمــة

بـعــض الـسـلـفـيـيــن ول ـيــس كـلـهــمُ ،أش ـيــر إل ــى أن بـعـ ًـضــا
منهم فقط انـخــرط فــي اللعبة الديمقراطية باعتبارها
عبر عنها بدقة محمد فتحي
أخــف الضررين .وكما ّ
ح ـصــان فــي مــا يـتـعـلــق بــالـحــالــة الـمـصــريــة أن« :داف ــع
ال ـس ـل ـف ـي ـيــن ل ـل ـم ـش ــارك ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـع ــد ثـ ـ ــورة ي ـن ــاي ــر،
منطلقًا من باب درء مفسدة ،ترك المجال لليبراليين
ـورا يحارب اإلســام ،ويقيد
والعلمانيين يس ّنون دسـتـ ً
الـ ــدعـ ــوة ،وي ـم ـن ـع ـهــا وي ـع ــاق ــب ع ـل ـي ـهــا ،ول ـي ــس إي ـم ــا ًن ــا
بــأهـمـيــة الـمـشــاركــة ،كـمــا كــان قـبــول السلفيين لترشح
الـمــرأة فــي االنـتـخــابــات البرلمانية بعد الـثــورة هــو من
باب احتمال مفسدة مرجوة لدفع مفسدة أعظم بعد
تــرك الـمـجــال لـلـتـيــارات الـلـيـبــرالـيــة والـعـلـمــانـيــة ،وليس
إيـمــا ًنــا بــدور الـمــرأة وحقها فــي الـمـشــاركــة السياسية»
(ص  .)10()372ويمكن اعتبار أن هذا التحليل يشمل
سلفيات شيعية أو يسارية أو علمانية أو غيرها ،فهي
ً
تع الحداثة التي مرت بها من غير أن تدري.
أيضا لم ِ

ث ــان ـ ًـي ــا ،اخـ ـتـ ــزال ال ـم ـش ـهــد ال ــدي ـن ــي ف ــي ال ـس ـعــوديــة
مجتمعا ونـظــا ًمــا إلــى السلفية الــوهــابـيــة هــو تبسيط
ً
مفرط .ويستشهد المولى بالباحث السعودي نواف
القديمي ليقول إن هناك خمسة تيارات إسالمية:
التيارات السلفية التقليدية ،وتشمل التيار السلفي
الــرسـمــي مـمـ َّثـ ًـا بـهـيـئــة كـبــار الـعـلـمــاء ،وهــو تـيــار له
امـ ـت ــدادات عـلـمـيــة وج ـمــاه ـيــريــة مـ ـح ــدودة؛ سـلـفـيــة
تـمـيــل إل ــى الـ ُـب ـعــد ال ـت ـك ـف ـيــري وال ـج ـه ــادي ،وتـتـســم
بالحدة والصرامة مع المخالفين ،وبموقف صارم
َّ
وعـنـيــف مــن السلطة الـسـيــاسـيــة؛ سلفية ذات نزعة
إرجائية تتسم بطاعة مطلقة لولي األمر ،وهي قريبة
نـسـبـ ًّـيــا مــن خــط الـشـيــخ «األل ـبــانــي» ،ويـطـ َلــق عليها
مسمى (الجامية – المدخلية)؛ التيارات
خصومها َّ
السلفية الحركية ويمثّلها تـيــار حــركــي ُيـ ْـطـ ِـلــق عليه
مسمى «الـســروريــة» نسبة إلــى مؤسسها،
خصومه َّ
وه ـ ــي مـ ــدرسـ ــة ت ـن ـظ ـي ــري ــة ف ـك ــري ــة س ـي ــاس ـي ــة دع ــوي ــة
يـقــوم منهجها عـلــى لـبــس عـبــاءة ابــن عـبــد الــوهــاب
ـارا حــركـ ًـيــا،
وس ــروال سـيــد قـطــب ،كـمــا أن هـنــاك ت ـيـ ً
جماعة اإلخوان المسلمين ،وهو تيار ال ُيص َّنف،
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إج ــرائ ـ ًّـي ــا ،داخ ــل إط ــار ال ـت ـيــار ال ـس ـل ـفــي .وال ـخــاف
ب ـي ــن ال ـس ـل ـف ـيــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة وال ـس ـل ـف ـي ــة ال ـح ــرك ـي ــة قــد
يـ ـكـ ــون ح ـ ـ ـ ــا ًّدا ،والـ ـحـ ــركـ ـيـ ــون لـ ــم ي ــأبـ ـه ــوا ل ــوص ــف
بـعــض التقليديين بــ«عـلـمــاء الـحـيــض» بسبب عــدم
اه ـت ـمــام ـهــم بــال ـق ـضــايــا ال ـس ـيــاس ـيــة وان ـغ ـمــاس ـهــم فــي
تفصيالت الممارسات الدينية اليومية (ص .)116
بالتالي ،سـيــؤدي هــذا الـتـلــون إلــى تــأثـيــرات متباينة
ف ــي ال ـس ـل ـف ـيــات ،الـتـقـلـيــديــة مـنـهــا وال ـج ـه ــادي ــة ،فــي
المنطقة العربية كلها.

ثالثًا ،العالقة بين السلفية واإلخوانية عالقة معقدة
إمبريقيا وفــي إطــار
جــدً ا ،وال يمكن دراسـتـهــا إال
ً
زم ـكــانــي [زم ــان ــي/م ـك ــان ــي] م ـعـ َّـيــن؛ فـبـشـكــل ع ــام،
هـنــاك تــأثـيــر سـلـفــي اجـتـمــاعــي فــي بــالــغ المحافظة
(مـ ــركّ ـ ـ ًزا ع ـلــى ط ـق ــوس م ـعـ ّـي ـنــة ورفـ ــض ل ـل ـعــاقــات
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـحــدي ـثــة ،م ـظــاهــر لـلـمـلـبــس لـلــرجــال
والـنـقــاب لـلـنـســاء ...إل ــخ)( ،)11بينما بقي الخالف
ال ـس ـيــاســي ش ــدي ــدً ا ب ـي ـن ـهــم .وع ـل ــى سـبـيــل ال ـم ـثــال،
اعتبر الشيخ ابن باز جماعة اإلخوان واحدة «من
االث ـن ـت ـيــن وسـبـعـيــن فــرقــة ض ــال ــة» ،وع ـلــى أن ـهــا «ال
تدعو إلى التوحيد وال ّ
تحذر من الشرك والبدع،
وال تـعـتـنــي بــالـسـ ّنــة» .كـمــا أن الـشـيــخ نــاصــر الــديــن
األلـبــانــي انـتـقــد الـتـحــزب بـشــدة وان ـخــراط اإلخــوان
ف ــي أي ع ـم ــل س ـي ــاس ــي ض ـم ــن الـ ــدولـ ــة الــوط ـن ـيــة.
ورغم تطور القوى السلفية المصرية باتجاه قبول
العمل السياسي ،فإن عداءهم لإلخوان لم يتغير.
طـبـ ًـعــا ،هـنــاك فــي بـعــض األح ـيــان تــداخــات حتى
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،كــال ـعــاقــة الـمـلـتـبـســة
بـيــن الـشـيـخـيــن األل ـبــانــي ومـحـمــد زهـيــر الـشــاويــش
(سوري عاش في لبنان) .ويقوم كثير من مفكري
اإلخوان ومؤسساتهم بالرد الممنهج على عقيدة
الـسـلـفـيــة ال ـج ـهــاديــة ،وخــاصــة الـمـفــاهـيــم الـمــركــزيــة
كالوالء والبراء أو الحاكمية اإللهية ضد الطاغوت
وتكفير المجتمعات ذات األغلبية المسلمة(.)12
تاريخيا
راب ًعا ،بدأ انتشار السلفية في مدينة ُعرفت
ً
بهواها الـســوري ،أال وهــي طرابلس؛ ففي سورية،

ً
نشاطا بارزًا ،وكان
كان نشاط الحركات اإلسالمية
لـلـجــوء شـخـصـيــات سـيــاسـيــة ،كمصطفى السباعي
وغـيــره ،أثــر فــي انـتـشــار حــركــة الــدعــوة فــي طرابلس
ً
أول ،وم ــن ثــم فــي جـمـيــع أن ـحــاء لـبـنــان .وبـحـســب
الـمــولــى ،تأسست فــي سنة  1946الـحــركــة السلفية
في لبنان على يد الشيخ سالم الشهال ،الــذي بدأ
سـلـفـيـتــه ع ـلــى ن ـحــو «ع ـص ــام ــي» ول ـي ــس م ــن خــال
جــام ـعــة أو م ــؤس ـس ــة .ول ـك ــن م ــري ــدي ــه ت ــأث ــروا ك ـث ـيـ ًـرا
بــالـكـتــب ال ـس ـعــوديــة الـسـلـفـيــة الـتـقـلـيــديــة م ــن خــال
إتــاحــة الــدراســة الـجــامـعـيــة لـهــم فــي جــامـعــة المدينة
وأمنت أوساط المال الحكومية،
المنورة أو غيرهاّ .
وكــذلــك األوس ــاط ال ـخــاصــة ،حــاجــات جمعياتهم
ال ـتــي ت ــرك ــزت ً
أول ف ــي طــراب ـلــس ،ث ــم ان ـت ـشــرت فــي
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـس ـ ّن ـي ــة ك ـل ـه ــا .ك ـم ــا كـ ــان ه ـن ــاك ت ـســابــق
سـ ـع ــودي وك ــوي ـت ــي ع ـل ــى االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ــى بـعــض
ال ـم ـج ـمــوعــات ،وه ــو م ــا أع ـط ــاه ــا أشـ ـك ـ ًـال مـتـبــايـنــة
مــن التلون شـهــدت تــزايــدً ا فــي خضم االنتفاضات
ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى ال ـس ـل ـف ـي ــة ،وتـ ــراجـ ــع زخـ ــم ال ـس ـل ـف ـيــة
الـتـقـلـيــديــة األصــول ـيــة لـمـصـلـحــة الـسـلـفـيــة الـحــركـيــة،
واضحا في كثير من الدول العربية.
وكان ذلك
ً

ف ــي ل ـب ـن ــان ،وع ـل ــى إيـ ـق ــاع االن ـت ـف ــاض ــة ال ـس ــوري ــة،
ح ـص ـلــت ت ـغ ـي ــرات ب ـه ــذا االتـ ـجـ ــاه ،وال س ـي ـمــا فــي
مــديـنـتــي طــراب ـلــس وص ـي ــدا (ظ ــاه ــرة ال ـش ـيــخ أحـمــد
األسـ ـيـ ــر) .وال ـم ــول ــى ي ـصــف ال ـس ـل ـف ـيــة ال ـي ــوم بــأنـهــا
ظاهرة سوسيولوجية ونفسية وسياسية ذات قدرة
ع ـلــى االس ـت ـق ـط ــاب وال ـت ـع ـب ـئــة ف ــي ظـ ــروف ان ـق ـســام
م ـج ـت ـم ـع ــي ط ــائـ ـف ــي؛ ف ـه ــي ت ـت ــوج ــه إل ـ ــى ج ـم ـهــور
ال ـنــاس الـبـسـطــاء ولـيــس إلــى الـنـخــب ،ف ــأدى ذلــك
إلــى نشر «تــديــن راديـكــالــي تتب ّناه حــركــة اجتماعية
ترفض المؤسسات القائمة (اجتماعية وسياسية)،
وتـحـمــل نــزعــة محافظة إلــى أقـصــى حــد ،وتتلبس
ش ـكــل االح ـت ـج ــاج ع ـلــى م ــا ط ــرأ ع ـلــى ال ــدي ــن مــن
تطورات في مواجهة اآلخــر :من هنا أهمية وعي
الذات ..في ّ
تشكل الحركة واستمرارها على قاعدة
ـاصــا للمعنى
تـحـ ّـولـهــا إلــى هــويــة تـمـتـلــك نـظــا ًمــا خـ ً
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بتك ضورعو تاعجارم
نانبل ىلإ ناتسناغفأ نم :ددجلا نويفلسلاو ةيفلسلا

كما يتجسد في األنساق الترميزية المكثفة» (ص
 ،)402التي تبثها السلفية الجديدة .وتنبع أهمية
تحول
هذا التيارً ،
دائما بحسب المؤلف ،من أنه َّ
إلـ ــى نـ ــوع م ــن ف ـك ــرة إس ــام ـي ــة م ـه ـي ـم ـنــة ،بــالـمـعـنــى
الـثـقــافــي الـغــرامـشــي ،عـلــى الـمـجــال األيــديــولــوجــي
الـحــركــي اإلســامــي ،ومــن هـنــا تــأثـيــرهــم لـيــس فقط
فــي اإلخ ــوان ولـكــن أيـ ًـضــا اإلس ــام الــرسـمــي (دور
اإلفتاء واألزهر) والشعبي.

خامسا ،على عكس ما توحي به بعض الدراسات
ً
وكـ ـثـ ـيـ ــر مـ ـ ــن األوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ـيـ ــة واإلعـ ــام ـ ـيـ ــة
اللبنانية( ،)13فإن السلفية الجهادية في لبنان ضعيفة
شخصا،
للغاية؛ فعدد أفرادها ال يتجاوز الـ 60 – 50
ً
بحسب الشيخ عــدنــان إمــامــة ،وهــو مؤسس التيار
الـسـلـفــي فــي الـبـقــاع وأح ــد أب ــرز مـنـ ّـظــريــه ومـشـ ّـرعـيــه
ف ــي ل ـب ـنــان (أع ـت ـقــد أن ع ــدده ــم أك ـبــر م ــن ذل ــك إذا
أخــذنــا بعين االعـتـبــار أفــراد «الـجـهــاديــة الفلسطينية
المتسلفنة» في لبنان) .وكان الشيخ هذا قد رفض
«السنية»
أن يـشــارك أنـصــار الـتـيــار أو أبـنــاء الطائفة
ّ
في العمل العسكري الداعم للثورة السورية ضد
ن ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األس ـ ــد ،ودع ــاه ــم إلـ ــى دع ــم
إخ ــوان ـه ــم ال ـس ــوري ـي ــن «ب ـم ــا ال يـ ــؤدي الـ ــى زعــزعــة
ً
معلل ذلــك بأنه ال يريد أن
االستقرار في لبنان»،
يحترق لبنان في أتون الثورة السورية (ص )298؛
فـقــوة الـحــركــات السلفية اللبنانية هــي فــي االمتناع
بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ـ ــام ع ـ ــن اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد الـ ـشـ ـكـ ــل ال ـع ـس ـك ــري
لمشروعهم األيديولوجي ،وهذا يتوافق مع بحثي
الـمـيــدانــي الــذي أظـهــر أن هـنــاك ثــاثــة أئـمــة قريبين
م ــن ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة دان ـ ــوا ف ــي إحـ ــدى خ ـطــب يــوم
الـجـمـعــة الـعـمـلـيــة االنـتـحــاريــة الـتــي قــامــت بـهــا هــذه
الجبهة ضد مدنيين في مقهى في جبل محسن.

ـادسـ ـ ــا ،فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــ«ال ـس ـل ـف ـي ــة ال ـج ـه ــادي ــة
سـ ـ ـ ً
الـفـلـسـطـيـنـيــة» فــي لـبـنــان ،هـنــاك تـمــايــز بـيــن تحليل
ال ـمــولــى وت ـح ـل ـيــات أكــادي ـم ـيــة أخـ ــرى؛ فــالـمــولــى
يكرس الباب األخير من كتابه لفهم مفارقة غريبة
هي أن «الجهادية اللبنانية الفلسطينية المتسلفنة»

نـشــأت فــي حضن تجربتين غير سلفيتين :الـثــورة
الــوطـنـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة مــن ج ـهــة ،وال ـث ــورة اإليــران ـيــة
اإلسالمية الشيعية من جهة أخرى؛ كانت التجربة
األولى على هامش حركة فتح وصراعها الدموي
مــع الـنـظــام الـســوري فــي بــدايــة الثمانينيات ،وكــان
ل ـت ـطــورهــا ع ــاق ــة وث ـي ـقــة ب ـت ـجــربــة «ح ــرك ــة الـتــوحـيــد
اإلســامــي» فــي طــرابـلــس وتـجــربــة شـبــاب الـتـبــانــة،
ومـ ــن ث ــم ال ـت ـج ــرب ــة «ال ـج ـه ــادي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» فــي
مـخـيـمــات لـبـنــان والـمـتـفــرعــة عــن تـنـظـيــم «الـحــركــة
اإلسالمية المجاهدة» فــي عين الحلوة .بالتالي،
ل ــم ي ـك ــن ل ـه ــا ع ــاق ــة ب ــال ـح ــرك ــة ال ـس ـل ـف ـيــة الــرس ـم ـيــة
ال ـط ــراب ـل ـس ـي ــة الـ ـمـ ـنـ ـش ــأ ،أي إن هـ ـ ــذه الـ ـح ــرك ــات
الفلسطينية نشأت جهادية وطنية ومن ثم انزاحت
روي ـ ــدً ا روي ـ ــدً ا لـتـتــأطــر بــالـفـهــم الـسـلـفــي الـعـقــائــدي
اآلتــي من أفغانستان والـعــراق (ص  .)305ويتفق
ال ـك ــام ع ــن حــركــة «مـتـسـلـفـنــة» م ــع تـحـلـيــل أس ـتــاذ
علم االجتماع والباحث المخضرم في الحركات
اإلســامـيــة عـبــد الـغـنــي ع ـمــاد( ،)14الــذي يــرى حتى
في ظاهرة «فتح اإلسالم» أنها في أحسن األحوال
س ـل ـف ـيــة م ـل ـت ـب ـس ــة؛ ف ـه ــي ل ـي ـس ــت أكـ ـث ــر مـ ــن ظ ــاه ــرة
مـخــابــراتـيــة ســوريــة ،وزعـيـمـهــا هــو أق ــرب إل ــى فتح
االنتفاضة من الحركات السلفية ،ولذا لم يعترف
بـهــا زعـيــم الـقــاعــدة الـشـيــخ أيـمــن ال ـظــواهــري .بـنــاء
على ذلك ،يختلف هذان الباحثان مع التحليالت
التي تعتبر هذه الظاهرة أو «الجهادية الفلسطينية»
سلفية ومرتبطة بالقاعدة التي بلورها حازم األمين
وفداء عيتاني وروبرت رابيل وبرنار روجييه(.)15

***

أخ ـ ـيـ ـ ًـرا ،ي ـج ــدر الـ ـق ــول إن ك ـت ــاب س ـع ــود ال ـم ــول ــى
المهم يتسم بموضوعيته؛ فالمؤلف قام بتوصيف
ال ـظ ــاه ــرة ال ـس ـل ـف ـيــة وت ـح ـل ـي ـل ـهــا م ــن دون أب ـل ـس ــة أو
تبرير ،ليترك للقارئ فرصة إعـطــاء الحكم القيمي
ال ــذي ي ــري ــده .وق ــد ك ـتــب بـطــريـقــة سـلـســة ج ـ ًّـدا لـمــا
يـمـ ّـكــن الـقــارئ الـعــادي ،ال المتخصص فـقــط ،من
استيعابها .ومـثــل أي عـمــل ،ال يخلو هــذا الكتاب
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مــن هـفــوات ،كــاعـتـبــار أن ثــورة  1936كــانــت بقيادة
ال ـ ـحـ ــاج أمـ ـيـ ــن ال ـح ـس ـي ـن ــي ،فـ ــي ح ـي ــن أن ق ــائ ــده ــا
ه ــو ال ـش ـيــخ ع ــز ال ــدي ــن ال ـق ـس ــام .ك ـمــا ك ـنــت أتـمـنــى
أن ُيـ ـجـ ــري ال ـم ــول ــى م ـق ــاب ــات أكـ ـث ــر مـ ــع فــاع ـل ـيــن
سلفيين ،ويستفيد من أدبيات حديثة ،مثل دراســة
روجـيـيــه عــن «فـتــح اإلس ــام» فــي مـخـيــم نـهــر الـبــارد
للفلسطينيين في شمال لبنان ،أو دراسة رابيل(.)16
وال ـم ـط ـل ــوب أن ُت ـ ْت ـ َـب ــع م ـثــل ه ــذه الـ ــدراسـ ــات ذات
الطابع السوسيولوجي واألنثروبولوجي بدراسات
أخ ــرى ،ال لفهم البنية الـ َعــالِـمــة والـحــركـيــة للسلفية
فحسب ،وإنما للتبصر ً
أيضا بالطريقة التي يفهمها
مريدوها ويتحولون معها إلــى حركيين سياسيين،
أو تقليديين محافظين ،أو جهاديين عنيفين.
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((1(1ح ـ ـ ــازم األم ـ ـي ـ ــن ،ال ـس ـل ـف ــي الـ ـيـ ـتـ ـي ــم :ال ـ ــوج ـ ــه ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
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